УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
20 сесія

7 скликання

03.11.2016 р.

_______________________________________________________________________________________

Про розгляд звернень організацій, установ,
підприємств про виділення коштів
Розглянувши звернення організацій, установ, підприємств щодо виділення
коштів, відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Барська міська рада ВИРІШИЛА:
1.

Розглянути за результатами виконання бюджету за 11 місяців наступні звернення щодо
виділення коштів:
1.1. КЗ «Редакція газети «БАРЧАНИ» - щодо виділення додаткових коштів на друк

газети;
1.2. КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» - в сумі 58400 грн. на придбання матеріалів для
облаштування майданчиків під збір ТПВ з твердим покриттям (з набірних
залізобетонних плит) в кількості 8 (восьми) штук на території міста.
1.3. КУ «Барська центральна районна лікарня»
- в сумі 6000 грн. на придбання двох візків для перевезення хворих зі знімальними
носилками для хірургічного відділення (згідно звернення 12000 грн. , кошти в сумі
6000 грн. для придбання одного візка вже виділені на 18 сесії 7 скликання).
- в сумі 244000 грн. для забезпечення готовності лікарні до епідемічного підйому
захворюваності на грип та ГРВІ в епідемічний сезон 2016-2017р.р.
- в сумі 26400 грн. на придбання дозатора шприцевого ЮСП-100 у реанімаційне
відділення;
- в сумі 369 000 грн. на придбання медикаментів для хворих на цукровий та нецукровий
діабет ;
1.4. КУ «Барський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» 65 000 грн. для забезпечення ліками хворих на гіпертонічну хворобу;
1.5. Жмеринського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України у
Вінницькій області – в сумі 45 тис.грн. на паливно – мастильні матеріали на
реалізацію оборонно - правохоронної програми на 2016-2020 р.р..
1.6. Барського районного сектору ГУ Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Вінницькій області – в сумі 35 тис.грн. на придбання бензоріза для ДПРЧ15 м.Бар під «Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки м.Бар та
об’єктів усіх форм власності , розвитку інфраструктури підрозділу пожежної
охорони м.Бар на 2016-2020 роки».
2.

Рекомендувати ГО «СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ» Барського району доопрацювати Програму
використання коштів фінансової допомоги з бюджету міста Громадській організації
«Союз Чорнобиль» Барського району та розглянути дану Програму при розгляді
бюджету на 2017 рік .

3.

Звернення ГО «Союз Чорнобиль» щодо фінансування у сфері медичного обслуговування
для отримання ліків чорнобильцям розглянути сумісно з працівниками КУ «Барська
ЦРЛ».

4.

Надати дозвіл КП «Бар-благоустрій» на проведення тендерних закупівель щодо
придбання трактора Белорус .

Міський голова

А.А.Цицюрський

Секретар міської ради Подуфалов В.М.__________
Начальник відділу ПСЗ Чубар О.В. ____________
Гол.бухгалтер Гаджалова М.Ф.

______________

